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Téma: Sbor [2] , Zahraniční pobyty [3]
Náš letošní koncertní zájezd nás zavede do tajuplné historické země při španělskofrancouzských hranicích; země, kde na španělské území vstupuje svatojakubská poutní cesta;
země, kde se mluví jazykem nepodobným s žádným jiným z indoevropské rodiny; země se
svébytnou kulturou a historickým vývojem; země oplývající památkami kulturními i přírodními...
to vše je Baskicko, ve vlastním jazyce Euskal Herria.
Účelem naší cesty je nejen poznat krásy této země, ale také v Baskicku představit hudbu
českou. Ve spolupráci s farností při katedrále sv. Jakuba v Bilbau, hlavním městě Baskicka,
připravujeme několik koncertů a mší, na nichž vystoupíme s programem složeným z děl
českých barokních mistrů.
Termín zájezdu: 17. - 25. září 2016
Program zájezdu:
koncerty v katedrále sv. Jakuba (Bilbao) a v kostele San Salvador (Getaria)
Museo Guggenheim Bilbao - muzeum moderního umění
Santuario de Loyola - bazilika, poutní místo v rodišti sv. Ignáce z Loyoly
Gaztelugatxe - ostrov s poustevnou z 10. století
La Antigua - nejstarší kostel v Baskicku
Pamplona - historické město, centrum středověkého království Navarra
San Sebastian - historické letovisko španělských panovníků
a další program, zejména účinkování při liturgii či koupání v moři
Další informace naleznete na hudba.arcig.cz [4]
Ondřej Dobisík, produkční
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Příbuzné články k tématu:
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Zájezd do Řecka 19... [23] Hudební zájezd do... [24] Zájezd sboru... [25] Španělsko se blíží [26]
URL zdroje: http://www.arcig.cz/clanky/2016/koncertni-zajezd-spanelsko-2016-po-stopach-sv-jakuba-baskickonavarra
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